
 

 

Vacature 
 

Vanuit MEE Plus zijn wij primair gericht op het duurzaam vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare 

burgers. Wij zijn innovatief en maatschappelijk gericht om de krachten in het integrale netwerk van dienstverleners te 

activeren en te benutten ten dienste van de kwetsbare burger. MEE Plus stelt de eigen kracht van kwetsbare burgers, wijken 

en buurten centraal. Wij richten ons vooral op dienstverlening op het gebied van leren en werken, wonen, opvoeding en 

ontwikkeling, arbeid en vrijwillige inzet. De waarden ondernemerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigen 

kracht zijn de uitgangspunten voor al het handelen.   

   

De gemeente Hardinxveld Giessendam is vanaf 2015 gestart met het sociaal team voor 0 tot 100 jaar. Het sociaal team staat 

voor een oplossingsgerichte, integrale aanpak vanuit de vraag van het gezin. Het sociaal team is een multidisciplinair tem en 

wordt ingezet als er sprake is van (complexe) problemen op meerdere leefgebieden zoals welzijn, zorg, opvoedproblemen en 

werk & inkomen. Het team werkt voor alle doelgroepen en dus voor alle leeftijden. 

De professional in het sociaal team in Hardinxveld Giessendam bevordert de eigen kracht van de jeugdige en het gezin en hun 

directe omgeving. Waar nodig levert het sociaal team vraag- en systeemgerichte basiszorg (maatwerk) aan jeugdigen en hun 

gezin, vanuit het principe: Wrap Around Care. Het team wordt operationeel aangestuurd door een coördinator 

.  

Per direct zoeken wij een 

Consulent  
sociaal team Hardinxveld Giessendam 

 Voor 24 uur per week 
 

Wij zoeken: 

Een consulent die: 

 

- out of the box kan denken     

- zelfstandig is  

- lef heeft     

- nieuwsgierig is         

- een goede luisteraar is     

- enthousiasme toont          

- initiatief toont      

- client in de eigen regie stimuleert      

- handelt als dat noodzakelijk is 

- zijn eigen specialisme kan delen     

- leert, vraagt en hulp/expertise accepteert 

- moeilijk in een ‘standaard profiel’ is te passen 

- met een generalistische blik kan kijken 

- op eigen handelen kan reflecteren 

 

Jij kunt: 

 domeinoverstijgend, probleemgericht én kansgericht te werk gaan 

 zowel ondersteuning bieden als informatie en advies geven 

 vragen en behoeften verhelderen 

 de eigen kracht en zelfregie versterken 

 zichtbaar zijn en op mensen afgaan 

 verantwoordelijk gedrag stimuleren 

 aansturen op betrokkenheid en participatie 

 de gezamenlijke en individuele aanpak verbinden 

 samenwerken en netwerken versterken 

 bewegen in uiteenlopende systemen 

 verhoudingen doorzien en anticiperen op veranderingen 

 de professionele ruimte benutten en ondernemend zijn 

 

Dit vragen wij: 

 een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD of SPH)   

 minimaal 2 jaar relevante werkervaring  

 ervaring en affiniteit met mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en/of 

psychiatrie genieten de voorkeur.  

 kennis van de sociale kaart (van de gemeente uit het werkgebied) is een pré, even als kennis van en ervaring met het 

aanvragen van beschikkingen voor cliënten. 

 ervaring met het werken in zelforganiserende / resultaatverantwoordelijke teams 

 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen bij start van het dienstverband. 

 

 



 

 

Vacature 
 

Wat bieden wij: 

 een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving 

 een werkplek binnen een professionele, sociale en zakelijke omgeving met gemotiveerde collega’s  

 een contract voor bepaalde tijd, vooralsnog voor een jaar. Bij voldoende financierings-/formatieruimte kan het 

dienstverband worden verlengd. 

 salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO gehandicaptenzorg, functiegroep 50, minimaal € 2.345,- tot maximaal 

 € 3.505,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur 

 prima secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO gehandicaptenzorg 

 

Solliciteren:  

Voor meer informatie over onze organisatie kunt u terecht op onze website www.meeplus.nl. Voor overige vragen kunt u 

contact opnemen met Linda Pieterse: 06 46278931.  

Uw sollicitatie kunt u sturen tot 18 oktober aan MEE plus groep, e-mailadres: secretariaatdrechtsteden@meeplus.nl.  

De gesprekken vinden plaats op 29 oktober. 

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. 

 

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren. 

 

 

http://www.meeplus.nl/
mailto:secretariaatdrechtsteden@meeplus.nl

